
На основу члана 398. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 111.
Статута,  бр.   520 од  28.06.2013.  године,  Одбор  директора  „ЈУГОТЕРМ“  АД  Мерошина  са  седиштем  у
Мерошини,  Мрамор,  Мраморско  брдо  бб,   МБ  17255207,  на  седници  одржаној  дана  20.05.2014.  године,
доноси следећу

О  Д  Л  У  К  У

1. Утврђује  се  предлог  одлукe Измени  и  допуни  Статута  “Југотерм”  ад Мерошина,  бр.  520 од  
28.06.2013. године. 

2.    У Статуту друштва “Југотерм” ад Мерошина, бр.  520 од 28.06.2013. године, врше се следеће  
промене: 

I  члан 14, мења се тако да  гласи: 
„Члан 14.

- Укупна вредност основног капитала друштва износи: 194.276.500,00  динара, 
(и словима: стодеведесетчетримилионадвестаседамдесетшестхиљадапетстодинара и 00/100).
- Укупан уписани новчани улог друштва износи: 37.427.000,00 динара, 
(словима : тридесетседаммилионачетристотинадвадесетседамхиљададинара и 00/100) .
- Укупан уплаћени новчани улог друштва износи: 37.427.000,00  динара, 
(словима : тридесетседаммилионачетристотинадвадесетседамхиљададинара и 00/100).
- Укупан уписани неновчани улог друштва износи: 156.849.500,00 динара,
(словима : стопедесетшестмилионаосамсточетрдесетдеветхиљадапетстодинара и 00/100).
- Укупан унети неновчани улог друштва износи: 156.849.500,00  динара 
(словима : стопедесетшестмилионаосамсточетрдесетдеветхиљадапетстодинара и 00/100).“ 

II   у члану 15, додаје се став 3. који гласи: 

“ Члан 15.
 “Сагласно Уговору о продаји друштвеног капитала методом јавног тендера бр. 1-1495/08-

2669/02  од  31.07.2008.  године,  Купац  је  извршио  инвестициону  обавезу  улагања  у  износу  од
1.000.000,00 ЕУР за период од  II  – V године инвестирања,  на основу кога је Субјект приватизације
стекао 219.579 сопствених акција,  ISIN: RSJGМЕЕ13306, CFI: ЕSVUFR, номиналне вредности 500,00
динара, и словима: петстотинадинара и 00/100.

  
III  члан 16. мења се тако да  гласи: 

„Члан 16.
Основни капитал друштва исказан је у  388.553 акција, чија номинална вредност по једној акцији

износи  500,00  динара (и  словима:  петстотинадинара и  00/100),  од  којих  је  74.854  обичних  ација
номиналне вредности  500,00 динара (словима:  петстотинадинара и  00/100) и   313.699 сопствених
акција номиналне вредности 500,00 динара  (словима: петстотинадинара и 00/100).

Акције су у потпуности уплаћене,  гласе на име и регистроване  су  у Централном регистру дана
06.02.2009. године,  ISIN: RSJGМЕЕ13306, CFI: ЕSVUFR за емисију I и  II.  

Повећање основног  капитала ради испуњења уговорених обавеза Купца исказано је  у  94.120
сопствених  акција Субјекта  приватизације  појединачне  номиналне  вредности  500,00  динара,  за
емисију II. 

Повећање основног капитала ради испуњења уговорених обавеза Купца исказано је у  219.579
сопствених  акција Субјекта  приватизације  појединачне  номиналне  вредности  500,00  динара,  за
емисију III. 

Сопствене акције Друштво не може продати, пренети, оптеретити или на други начин располагати
њима, за време извршења обавеза из Уговора продаји друштвеног капитала методом јавног тендера
бр. 1-1495/08-2669/02 од 31.07.2008. године.”

3. Генерални директор овлашћен је на основу чл. 153 Статута да након сваке измене статута сачини и
потпише пречишћен текст истог и исти региструје и објави код Агенције за привредне регистре. 
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

               Председник одбора директора,
    Вук Вујовић 


